
                Gorzów Wlkp., dnia 8 listopada 2013 r. 

PS-III.9520.3.2013.ABil 

 

 Pani 

 (*) 

 Deni-Cons 

 Osiedle Junior 57 

 Jesionka 

 67-415 Kolsko 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Działając na podstawie § 19  ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 

r.,  Nr 230, poz. 1694) zespół kontrolny w składzie: Anna Bilińska- Inspektor w Wydziale 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. –

przewodniczący zespołu oraz Marta Zatylna - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 30 września 2013 r. 

przeprowadził kontrolę problemową w Ośrodku Hotel Tanzanit, Jesionka, Osiedle Junior 57, 

67-415 Kolsko. 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie warunków określonych dla 

podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 

rehabilitacyjne a w szczególności stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku 

ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka  

do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych,  

i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów. 

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w informacji o 

wynikach kontroli podpisanej przez Panią (*) przekazuję Pani niniejsze wystąpienie 

pokontrolne. 

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego: 

Zespół kontrolny po dokonaniu oględzin ośrodka stwierdził, że Ośrodek zapewnia 

uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych bazę noclegową i żywieniową, zaplecze do realizacji 

aktywnych form rehabilitacji, zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe oraz do realizacji zajęć 

kulturalno-oświatowych. Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie Ośrodka są 

dostępne  dla grup osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji i schorzeń 

określonych w Zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/08/2/11. 

Biorąc pod uwagę realizację zadań w zakresie spełniania warunków określonych dla 

podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 

rehabilitacyjne zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną. W związku z powyższym nie 

zachodzi konieczność formułowania zaleceń pokontrolnych.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

(*)–Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 

112, poz. 1198 ze zm.). 
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